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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu alasan yang menjadikan penggalangan dana sangat berpotensi di 

Indonesia adalah bahwa di Indonesia filantropi masyarakatnya masih terbilang 

tinggi terutama di bidang sosial, dan selama ini penggalangan dana bersifat sosial 

yang telah dilakukan kebanyakan adalah untuk bantuan kebencanaan atau karena 

melihat nilai-nilai keagamaan seperti zakat fitrah, zakat maal, dll melalui lembaga 

atau institusi terpercaya seperti Lembaga Amil Zakat, Dompet Dhuafa, PKPU, 

BAZIS, dst. 

Selain filantropi masyarakat Indonesia, model penggalangan dana pun saat ini 

seiring dengan semakin pesatnya era teknologi di dunia, mengakibatkan adanya 

pergeseran budaya. Penggalangan dana yang awal mulanya lebih sering dilakukan 

secara langsung, antara penerima manfaat atau institusi dengan donatur maka 

sekarang ini bisa juga dilakukan secara tidak langsung atau secara online melalui 

jaringan internet. Bermodalkan jaringan internet dan situs atau media sosial yang 

digunakan sebagai wadah, maka setiap pengguna internet sudah dapat 

mengaksesnya. Peluang dalam melakukan penggalangan dana secara online di 

Indonesia sangat besar, melihat penggunaan jaringan internet di Indonesia.1 

                                                           
1 Wandi Adiansyah, Nandang Mulyana and Muhammad Fedryansyah, ‘Potensi Crowdfunding 

di Indonesia dalam Praktik Pekerjaan Sosial’, 2016. 
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Pencari dana umumnya seorang atau lebih yang memiliki suatu ide, baik itu 

sebuah startup ataupun kegiatan sosial atau bisnis. Untuk memulai atau 

mengembangkan ide yang dimiliki, pencari dana tentunya akan membutuhkan 

banyak hal, dan salah satunya yang terpenting adalah dana. Pencarian dana ini 

tidaklah cepat dan mudah, terutama organisasi atau kegiatan sosial yang notabene 

sebagian besar dananya diperoleh dari donasi masyarakat. 

Praktik penggalangan dana yang dapat dimanfaatkan oleh pencari dana untuk 

meminta donasi dari donatur. Klasifikasi penggalangan dana yaitu penggalangan 

dana sosial dan penggalangan dana komersial. Penggalangan dana sosial yaitu 

galang dana yang dilakukan hanya untuk kepentingan sosial tanpa adanya imbalan 

apapun yang diminta donatur kepada pencari dana, sedangkan penggalangan dana 

komersial yaitu galang dana yang digunakan untuk kebutuhan usaha atau bisnis 

yang pada akhirmya dapat dijadikan sebagai investasi, dalam investasi donatur akan 

menginginkan adanya keuntungan yang diberikan oleh pencari dana. Akan tetapi, 

diantara kedua klasifikasi penggalangan dana tersebut, penulis hanya akan 

membahas mengenai penggalangan dana sosial (social oriented). 

Kendala yang biasanya dihadapi oleh pencari dana adalah kesulitan sarana 

publikasi. Publikasi sangat berperan dalam penggalangan dana karena dapat 

meningkatkan jumlah dana yang didapat. Berdasarkan penelitian dengan 

menggunakan webiste, koneksi media sosial yang dimiliki oleh pencari dana sangat 

mempengaruhi jumlah dana awal yang didapatkan pada sebagian besar proyek. 

Dengan kata lain, semakin baik publikasi yang dilakukan, semakin besar 
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kemungkinan dana akan diperoleh. Dari segi pendana, sebagai makhluk sosial 

tentunya manusia memiliki keinginan untuk saling membantu. Baik individu 

ataupun organisasi yang ingin menjadi menyumbangkan sebagian uangnya 

umumnya mengalami beberapa kendala. Salah satu kendala yang sering terjadi 

adalah kurangnya sarana informasi mengenai proyek-proyek yang membutuhkan 

dana. Selain itu, kurangnya sarana perantara untuk menyalurkan dana ke proyek-

proyek yang membutuhkan.2 

Layanan penggalangan dana berbasis website telah dilakukan oleh salah satu 

situs yaitu Kitabisa.com. Layanan penggalangan dana ini cukup mempunyai banyak 

donatur dan pencari donasi. Mekanisme penggalangan dananya yaitu pencari 

donasi dapat membuat sebuah kampanye yang bisa mendeskripsikan tentang 

proyek-proyek baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan ataupun lainnya 

yang membutuhkan dana dari donatur semenarik mungkin.  

Dalam mekanismenya, pencari dana dapat membuat halaman kampanye secara 

gratis. Untuk setiap donasi yang terkumpul, Kitabisa.com mengenakan biaya 

administrasi platform (5%) dari dana yang terkumpul, kecuali untuk kategori zakat 

dan bencana alam yang diinisiasi oleh lembaga resmi / NGO (biaya adminisitrasi 

0%). Sebagai social enterprise (Perusahaan bermisi sosial). Kitabisa.com 

menggunakan fee ini sebagai penunjang kebutuhan operasional dan pengembangan 

produk.3  

                                                           
2 Galang Dana and others, ‘Penerapan Strategi Fundraising Di Save the Children Indonesia ( 

Fundraising Strategy Implementation in Save the Children Indonesia )’, 6.1 (2016), 1–153. 
3 https://kitabisa.com/faq, diakses pada 01 Januari 2018 pukul 20.49 WIB. 

https://kitabisa.com/faq
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Jika dihubungkan dengan Peraturan di Indonesia dan hukum Islam,  dalam 

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan 

Sumbangan, dalam Pasal 6 ditentukan biaya usaha pengumpulan dana sebanyak-

banyaknya 10%. Pengelola penggalangan dana di Kitabisa.com adalah sebagai 

perantara yang didalam hukum Islam disebut dengan Wasathah. Situs Kitabisa.com 

adalah wasith (perantara) antara penggalang dana dengan donatur. Apabila 

dikaitkan dengan konsep akad maka situs Kitabisa.com dapat menggunakan akad 

ijarah, wakalah bil ujrah maupun ji’alah. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu di telaah secara khusus bagaimana 

penetapan biaya administasi penggalangan dana di situs website Kitabisa.com 

apabila dikaitkan dengan Hukum Ekonomi Syariah, maka peneliti akan membuat 

penelitian dengan judul “Penetapan Biaya Administrasi Platform Di Situs 

Kitabisa.com Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Praktik penggalangan dana dapat dimanfaatkan oleh pencari dana untuk 

meminta sumbangan dari masyarakat yang disebut dengan donatur. Lembaga 

Kitabisa.com melakukan penggalangan dana berorientasi pada laba dan 

pengembangan usaha, oleh karena itu dalam kegiatan penggalangan dana yang 

dilakukan oleh Kitabisa.com telah ditetapkan biaya administrasi sebesar 5% dari 

dana yang berhasil terkumpul. Akan tetapi, seharusnya penggalangan dana itu 

betujuan untuk kegiatan sosial (social oriented). Dalam Hukum Islam, 

Kitabisa.com bisa disebut dengan wasathah yaitu perantara. Akad yang digunakan 
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bisa saja menggunakan akad ijarah, wakalah bil ujrah dan ji’alah, yang dalam 

masing-masing akad dapat diperoleh ujrah  dari sesuatu yang dilakukan. Sedangkan 

dalam peraturan di Indonesia yaitu PP No. 29 Tahun 1980 Pasal 6 menentukan 

biaya usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10%.  

Berdasarkan inti masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dibuat 

beberapa pertanyaan agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Adapun 

pertanyaa-pertanyaannya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme penggalangan dana yang dilakukan oleh situs 

Kitabisa.com? 

2. Bagaimana penetapan biaya administrasi platform untuk penggalangan 

dana di situs Kitabisa.com? 

3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai kedudukan 

lembaga, akad, dan biaya administrasi di situs Kitabisa.com?  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

a. Mengetahui bagaimana mekanisme penggalangan dana yang dilakukan 

oleh situs Kitabisa.com. 

b. Mengetahui bagaimana penetapan biaya administrasi platform untuk 

penggalangan dana di situs Kitabisa.com. 

c. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai 

kedudukan lembaga, akad, dan biaya administrasi di situs Kitabisa.com. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Hasil tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai 

berikut: 

a. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini sebagai upaya untuk menambah keilmuan tentang 

penetapan biaya administrasi platform dalam penggalangan dana di situs 

Kitabisa.com. 

b. Bagi Perusahaan 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi yang 

berguna bagi perbaikan dan pengembangan perusahaan, khususnya pada 

penetapan biaya administrasi platform di situs Kitabisa.com apabila akan 

menggunakan prinsip syariah dalam pelaksanaannya. 

c. Pihak Lain 

Hasil penelitian yang sangat terbatas ini diharapkan dapat memberikan 

penjelasan yang cukup kepada seluruh masyarakat agar mengetahui 

bagaimana penetapan biaya administrasi dalam penggalangan dana di  

aplikasi berbasis website yang ada di situs Kitabisa.com serta dapat 

memanfaatkan dalam menambah pengetahuan terapam dan sebagai bahan 

referensi. 
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D. Kerangka Pemikiran 

1. Studi Terdahulu 

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penggalangan dana, penulis sempat 

meninjau beberapa skripsi dan jurnal terdahulu yang membuat penelitian tentang 

penggalangan dana yaitu skripsi yang ditulis oleh Putri Restu Pratiwi dengan judul 

penelitian “Strategi Penggalangan Dana Melalui Program Layanan Jemput Zakat 

Lazis PP Muhammadiyah” yang meneliti tentang strategi penggalangan dana 

LAZIS Muhammadiyah, layanan jemput zakat LAZIS Muhammadiyah, dan 

seberapa besar tingkat efektifitas layanan jemput zakat dalam meningkatkan jumlah 

donasi.4  

Jurnal yang ditulis oleh Rosalina, Andreas Handojo dan Adi Wibowo yang 

diberi judul “Aplikasi Crowdfunding Sebagai Perantara Penggalangan Dana 

Berbasis Website Dan Facebook Application” jurnal ini adalah penelitian tentang 

pembuatan sistem penggalangan dana (GoFund) yang mampu melakukan 

fungsinya sebagai perantara penggalangan dana dan juga mempublikasikan sebuah 

proyek penggalangan dana melalui Facebook dan newsletter.5 

Kemudian jurnal yang membahas tentang penggalangan dana adalah jurnal 

yang ditulis oleh Yessi Rachmasari, Soni Akhmad Nulhaqim dan Nurliana Cipta 

Apsari dengan judul jurnal “Penerapan Strategi Fundraising Di Save The Children 

                                                           
4 Putri Restu Pratiwi, Strategi Penggalangan Dana Melalui Program Layanan Jemput Zakat 

Lazis PP Muhammadiyah, Skripsi Program Sarjana Manajemen Dakwah UIN Jakarta 2010, Telah 

dipublikasikan.  
5 Andreas Handojo and Adi Wibowo, ‘Aplikasi Crowdfunding Sebagai Perantara 

Penggalangan Dana Berbasis Website Dan Facebook Application’, Komputer, 2.Jaringan Komputer 

(2012), 1–5. 
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Indonesia”, jurnal ini meneliti tentang penerapan strategi fundraising di Save The 

Children Indonesia.6 

Berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, penelitian ini lebih 

menitikberatkan pada penetapan biaya administrasi pada lembaga penggalangan 

dana, dan bagaimana hukumnya menurut hukum ekonomi syariah. 

2. Kerangka Pemikiran 

Pelayanan sosial adalah perihal atau cara melayani atau usaha melayani 

kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang). Pelayanan sosial adalah 

aktivitas yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu para anggota 

masyarakat untuk saling menyesuaikan diri dengan sesamanya dan dengan 

lingkungan sosialnya.7 

Robert Mac Iver dan Charles H. Page “mengartikan lembaga sosial sebagai tata 

cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia 

yang berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakan 

association”.8 Ciri-ciri umum sebuah lembaga sosial adalah sebagai berikut9: 

a. Setiap lembaga sosial merupakan organisasi dari pola-pola pemikiran dan 

perikelakuan yang terwujud dalam bentuk aktivitas-aktivitas kemasyarakatan 

dan hasil-hasilnya; lembaga sosial terdiri dari tata kelakuan, adat-istiadat, 

kebiasaan, dan unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung atau 

tidak langsung tergabung dalam satu unit fungsi lembaga. 

                                                           
6 Ibid, Galang Dana and others.  
7 http://www.psychologymania.com/2012/11/pengertian-pelayanan-sosial.html, diakses pada 

30 Maret 2017 pukul 10.03 WIB. 
8 Yesmil Anwar dan Adang, Sosiologi Untuk Universitas, (Bandung: Refika Aditama, 2013), 

hlm. 200. 
9 Dewi Wulansari, Sosiologi Konsep dan Teori, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 96. 

http://www.psychologymania.com/2012/11/pengertian-pelayanan-sosial.html
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b. Pada setiap lembaga sosial, sistem-sistem kepercayaan dan aneka macam 

tindakan, baru akan menjadi lembaga sosial setelah melewati waktu yang 

relatif lama. 

c. Setiap lembaga sosial memiliki tujuan dan memiliki alat-alat perlengkapan 

yang digunakan untuk keperluan mencapai tujuan dari lembaga sosial tersebut. 

d. Lembaga sosial itu selalu memiliki lambang-lambang yang secara simbolis 

menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga tersebut. 

e. Setiap lembaga sosial itu memiliki tradisi yang tertulis dan tidak tertulis yang 

merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku, dan lain-lain. Tradisi yang 

demikian merupakan dasar bagi lembaga sosial dalam mencapai tujuannya. 

Lembaga pelayanan sosial akan membutuhkan dana dalam melakukan 

berbagai program-program pelayanannya. Secara umum lembaga pelayanan sosial 

memperoleh pendanaan yang bersumber dari berbagai donatur baik pemerintah, 

swasta maupun perseorangan. Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pelayanan 

sosial salah satunya adalah penggalangan dana (fundraising). Secara umum ada tiga 

pola penggalangan dana yang dapat dilakukan oleh lembaga pelayanan sosial, 

yaitu10: 

a. Penggalangan dana masyarakat dari sumber yang telah tersedia, baik dari 

perorangan, perusahaan maupun pemerintah. Strategi yang digunakan antara 

lain yaitu direct mail, membership, special event, dan endowment. 

                                                           
10 H.A.Z Said, Pola dan Strategi Penggalangan Dana Sosial di Indonesia: Pengalaman 

Delapan Belas Lembaga Sosial, (Jakarta: Piramedia, 2003), hlm. 34. 
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b. Penggalangan dana sosial masyarakat melalui sumber dana baru. Strategi yang 

digunakan yaitu pembangunan unit-unit usaha yang menghasilkan pendapatan 

bagi lembaga (earned income) corporate fund, religius fund, traditional fund, 

charity boxes, arisan dan media campaign. 

c. Penggalangan dana sosial masyarakat melalui penciptaan sumber non-

finansial. Strategi yang digunakan adalah sumbangan dalam bentuk in kind, 

kesukarelaan, designated donation, dan lain-lain. 

Organisasi penggalang dana merupakan organisasi nirlaba yang bekerja untuk 

membuat dunia menjadi baik. Sementara itu Wirjana mengatakan bahwa organisasi 

sosial nirlaba adalah organisasi atau lembaga yang melaksanakan pelayanan sosial 

dan pengembangan sosial, dibentuk oleh sekelompok orang berdasarkan nilai-nilai 

sosial yang hidup di dalam masyarakat, serta didukung oleh adanya altruisme dalam 

kehidupan manusia, yaitu niat keluar dari kepentingannya sendiri untuk selanjutnya 

peduli dan setia kawan terhadap kepentingan orang lain, terutama orang yang 

membutuhkan bantuan. 

Penggalangan dana atau teyan (bahasa Inggris: fundraising) adalah proses 

pengumpulan kontribusi sukarela dalam bentuk uang atau sumber daya lain dengan 

meminta sumbangan dari individu, perusahaan, yayasan, atau lembaga pemerintah. 

Tujuan penggalangan dana bermacam-macam, antara lain untuk memperoleh dana 

operasi organisasi nirlaba (seperti Wikimedia), untuk membiayai kampanye politik, 

dan bahkan untuk memodali perusahaan. Kegiatan penggalangan dana dapat 

dilakukan melalui acara penggalangan dana (fundraiser) seperti makan malam 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sukarela&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumbangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_nirlaba
https://id.wikipedia.org/wiki/Wikimedia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kampanye_politik
https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
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formal, atau melalui berbagai kegiatan lain seperti penerbitan buku dan kampanye 

daring.11 

Penggalangan dana online merupakan perkembangan dari penggalangan dana 

yang dilakukan secara langsung oleh sebuah lembaga. Dalam hal peraturan 

perundang-undangan, penggalangan dana online menggunakan aturan dari 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan 

Uang atau Barang, yaitu Pasal 3 dan Pasal 4 angka (1) huruf (a) yang berbunyi: 

Pasal 3 

“Izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diberikan kepada 

perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan dengan maksud sebagaimana 

tersebut dalam pasal 1 yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-

undangan”. 

Pasal 4 

(1) Pejabat yang berwenang memberikan izin pengumpulan uang atau barang 

ialah: 

a. Menteri Kesejahteraan Sosial, setelah mendengar pendapat Panitia 

Pertimbangan yang diangkat olehnya yang terdiri dari sekurang-kurangnya 

5 orang anggota, apabila pengumpulan itu diselenggarakan dalam seluruh 

wilayah negara atau melampui daerah tingkat I atau untuk 

menyelenggarakan/membantu suatu usaha sosial diluar negeri. 

 

Berdasarkan peraturan diatas, maka penggalangan dana online harus memiliki 

izin dari Menteri Kesejahteraan Sosial untuk mengadakan penggalangan online 

tersebut, dikarenakan penggalangan dana online belum memiliki aturan yang 

mengatur penggalangan dana secara online. 

                                                           
11 https://id.wikipedia.org/wiki/Penggalangan_dana, diakses pada 01 Januari 2018 pukul 20.31 

WIB. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kampanye_daring&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kampanye_daring&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Penggalangan_dana


12 
 

 

Biaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai uang yang 

dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan dan sebagainya), sesuatu; 

ongkos; belanja; pengeluaran. Sedangkan administrasi berarti biaya yang 

dikeluarkan untuk mengurusi surat dan sebagainya.12  

Administrasi atau fee dalam Fiqh Muamalah disebut dengan Ujrah (upah). 

Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah, dari segi bahasa al-ajru yang berarti 

‘iwad (ganti) kata “al-ujrah” atau “al-ajru” yang menurut bahasa berarti al-iwad 

(ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu 

perbuatan. Pemberian ujrah (upah) itu sebaiknya berdasarkan akad (kontrak) 

perjanjian. Ujrah (upah) yang diberikan kepada seseorang seharusnya sebanding 

dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya cukup juga 

bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar. 

Dalam QS. Az-Zukhruf : 32 

ِعْيَشتَُهْم فِْي اْلَحٰيوةِ الدُّْنيَا ۚ َو َرَفْعنَا  أَُهْم يَْقِسُموَن َرْحَمَت َرب َِك ۚ نَْحُن قََسْمنَا بَْيَنُهْم مَّ

َيتَِّخذَ َبْعُضُهْم َبْعًضا ُسْخِر يًّا ۗ َو َرْحمَ  ُت َر ب َِك َخْيٌر بَْعَضُهْم فَْو َق بَْعٍض دَ َر ٰجٍت ل ِ

ا يَْخَمعُْوَن  مَّ ۲۳م ِ  

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 

menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami 

telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, 

agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat 

Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”13 

 

                                                           
12 https://kbbi.web.id/biaya diakses pada 08 Januari pukul 13.20 WIB 
13 Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, (Al-Hambra, 2014), hlm. 

491. 

https://kbbi.web.id/biaya
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Diriwayatkan sebuah hadits oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah mengatakan 

bahwa Nabi SAW memusuhi tiga golongan di hari kiamat yang salah satu golongan 

tersebut adalah yang tidak membayar upah pekerja. 

ِ َصلَّى اللَّهُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل قَاَل اللَّهُ تَعَالَى  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضي اللَّهُ َعْنهُ َعِن النَِّبي 

ا فَأََكَل ثََمنَهُ ثاَلثَةٌ أَنَا َخْصُمُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة رَ  ُجٌل أَْعَطى بِي ثُمَّ َغدََر َوَرُجٌل بَاَع ُحرًّ

 َوَرُجٌل اْستَأَْجَر أَِجيًرا فَاْستَْوفَى ِمْنهُ َولَْم يُْعِطِه أَْجَرهُ 

Artinya: “Dari Abi Hurairah r.a dan dari Nabi Saw. berkata: Tiga orang 

(golongan) yang aku memusuhinya besok di hari kiamat, yaitu orang yang memberi 

kepadaku kemudian menarik kembali, orang yang menjual orang yang merdeka 

kemudian makan harganya, orang yang mengupah dan telah selesai tetapi tidak 

memberikan upahnya”. (H.R Bukhari, Ibn Majah, dan Ahmad).14 

 

Dalam hukum muamalah, terdapat asas-asas yang harus dipenuhi dalam setiap 

kegiatan muamalah yang dilakukan oleh manusia. Berikut adalah asas-asas hukum 

muamalah: 

1. Tabadul al-manafi (pertukaran manfaat), kerjasama (musyarakah) dan 

kepemilikan. 

Asas pertukaran manfaat (tabadul al-manafi) diambil dari Q.S Ali-Imran 

ayat 191. Ayat ini menerangkan bahwa segala yang diciptakan oleh Allah Swt 

memiliki kebaikan dan manfaat bagi manusia. Pertukaran manfaat dapat 

diartikan keterlibatan orang banyak, baik secara individual maupun 

kelembagaan. Oleh karena itu, dalam pertukatan manfaat terkandung norma 

kerjasama (almusyarakah). Menurut pengertian dari Prof Juhaya, asas 

                                                           
14 Imam Bukhari, Terjemah Shahih Bukhari Jilid 2, Hadits 2109, hlm. 429. 
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pertukaran manfaat adalah segala bentuk kegiatan muamalat harus 

memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang 

terlibat.15 Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalat 

merupakan musyarakah, yakni kerjasama antar pihak yang saling 

menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi 

keseluruhan masyarakat. Asas ini melahirkan dua bentuk pemilikan yaitu: 

milik pribadi atau perorangan yakni harta/benda dan manfaat yang dapat 

dimiliki secara perorangan dan milik bersama atau milik umum yang disebut 

haq Allah seperti air, udara dan kandungan bumi.16 

2. Pemerataan kesempatan, ‘an taradhin (kerelaan) dan ‘a’dam al-gharar (tidak 

ada penipuan atau spekulasi) 

Asas pemerataan adalah menempatkan manusia sebagai makhluk yang 

memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelola dan menikmati 

sumber daya ekonomi sesuai dengan kemampuannya. An taradhin berarti 

saling merelakan atau suka sama suka. Kerelaan bisa berupa kerelaan 

melakukan suatu bentuk muamalah, dan atau kerelaan dalam menerima atau 

menyerahkan harta yang menjadi objek perikatan. Asas ini adalah salah satu 

persyaratan keabsahan transaksi bermuamalah diantara para pihak yang 

terlibat. Disamping itu juga bersinergi dengan asas ‘adam al-gharar yang 

berarti perilaku ‘an taradhin memungkinkan tertutupnya sifat-sifat gharar 

dalam berbagai bentuk transaksi muamalah. Al-gharar yaitu sesuatu yang tidak 

                                                           
15 Juhaya S Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: Lathihfah Press, 2013), hlm. 113. 
16 Ibid, hlm. 114. 
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diketahui atau tidak jelas apakah ia ada atau tidak ada. ‘Adam al-gharar berarti 

bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada unsur gharar, yaitu tipu 

daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh 

pihak lain sehingga menghilangkan unsur kerelaan dalam melakukan suatu 

transaksi. 

3.  Ta’awun ‘alal birri wa al-taqwa (tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa) 

Asas ini merupakan asas yang mewadahi seluruh asas muamalah lainnya. 

Yaitu segala asas dalam lingkup fiqh muamalah dilandasi dan diarahkan untuk 

ta’awun ‘alal birri wa al-taqwa. Semua asas dalam muamalah adalah dalam 

rangka pemenuhan dan pelaksanaan saling membantu antar sesama manusia. 

Berdasarkan asas-asas hukum muamalah diatas, penggalangan dana di situs 

Kitabisa.com haruslah memenuhi asas-asas tersebut agar kegiatan yang dilakukan 

oleh situs Kitabisa.com dapat menghasilkan asas ta’awun ‘alal birri wa al-taqwa 

yang dimana asas ini mewadahi semua asas diatas. 

Penggalangan dana merupakan layanan yang digunakan para donatur untuk 

menyumbangkan hartanya kepada pencari dana, hal ini berarti donatur menjadikan 

lembaga penggalang dana sebagai perantara yang dalam hukum Islam 

keperantaraan disebut dengan wasathah, untuk menyalurkan dana sumbangannya 

kepada pencari dana. Dalam hal donatur memberikan donasinya melalui 

Kitabisa.com bisa juga dikaitkan dengan konsep akad wakalah karena Kitabisa.com 

menjadi wakil dari donatur untuk menyalurkan ke pencari dana. Dalam 

pengertiannya wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain 

untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi 
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melakukan kegiatan tersebut.17Dan dikarenakan Kitabisa.com menetapkan biaya 

administrasi maka bisa dikaitkan dengan konsep akad wakalah bil ujrah. 

Situs Kitabisa.com merupakan lembaga yang memberikan fasilitas untuk 

menggalang dana. Apabila dikaitkan dengan konsep akad ijarah, itu berarti 

memiliki mekanisme yang berbeda, dimana pencari dana itu menyewa sebuah situs 

untuk menggalang dana dalam hal ini situs Kitabisa.com, dan apabila dana sudah 

terkumpul maka pencari dana memberikan ujrah kepada situs tersebut sesuai 

dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Pengertian ijarah sendiri yaitu sewa 

barang dengan waktu tertentu dengan pembayaran.18Dalam mekanisme 

penggalangan dana di Kitabisa.com, maka sewa barang tersebut diganti dengan 

sewa jasa sebuah situs online. Mekanisme penggalangan dana di Kitabisa.com juga 

bisa dikaitkan dengan konsep akad ji’alah. Pengertian ji’alah yaitu perjanjian 

imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu 

tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak 

pertama.19 Dalam konsep akad ji’alah, situs Kitabisa.com telah melakukan 

pekerjaannya membantu mencarikan donasi untuk galang dana yang dibuat oleh 

pencari dana, sebagai upah Kitabisa.com, pencari dana memberikan biaya untuk 

administrasi sebesar 5% yang sudah ditentukan oleh situs Kitabisa.com. 

 

 

                                                           
17 Ridwan Nurdin, Akakd-akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep 

dan Perkembangannya), (Banda Aceh: Penerbit PeNa, 2014), hlm. 96. 
18 Tim Redaksi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 15. 
19 Ibid.  
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Untuk memahami antara teori dan praktek di situs Kitabisa.com maka dapat 

dilihat dari skema berikut ini: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Skema Antara Teori dan Praktek serta Data 

 

E. Langkah-langkah Penelitian 

Langkah-langkah dalam penelitian ini ditempuh dengan cara sebagai berikut: 

1. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode 

deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupa kata-kata atau bukan 

angka-angka, kalaupun ada angka-angka sifatnya sebagai penunjang.20 Metode 

deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang mengumpulkan data-data informasi 

                                                           
20 Sudarwan Darim, Menjadi Peneliti Kualitati, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm 51. 

Teori 

Mengacu pada konsep 

wasathah, ijarah, wakalah bil 

ujrah dan ji’alah 

(Akad Tijari) 

Kenyataan yang sebenarnya 

Kitabisa.com menetapkan biaya 

administrasi platform sebesar 

5% dari jumlah dana yang 

terkumpul.  

(Social Oriented) 

Rekapitulasi jumlah beban administrasi umum 31 Maret 2017 

Layanan Pendukung Operasional: Rp. 771.893.206.  

(sumber: Laporan Keuangan Interim Yayasan Kita Bisa) 
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secara lengkap dan menggambarkan serta menganalisis masalah yang akan 

dibahas”, yaitu suatu metode yang berusaha menganalisis dan menginterprestasikan 

data dan fakta yang diperoleh. 21 Sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup 

jelas mengenai objek yang diteliti untuk kemudian menarik kesimpulan 

berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan masalah 

yang ada. Penelitian ini difokuskan pada penetapan biaya administrasi yang 

ditetapkan oleh lembaga penggalangan dana yaitu Kitabisa.com perspektif Hukum 

Ekonomi Syariah. 

2. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian 

yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Dalam penelitian 

kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-

fakta yang ditemukan pada saat penelitian melalui website. 22 

3. Sumber Data 

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, pada 

tahapan ini ditentukan hanya sumber data sekunder: 

a. Sumber data sekunder, diperoleh dengan cara studi kepustakaan (library 

research), yaitu penelitian dilakukan dengan cara penelaahan terhadap 

literature- literatur yang berupa buku-buku wajib, catatan-catatan kuliah serta 

                                                           
21 Nur Indriartoro dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan 

Menejemen, (Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm. 25. 
22 Beni Ahmad Saebani, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 122-123. 
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bahan- bahan yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan 

penelitian.23 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data untuk melengkapi penelitian, penulis menggunakan 

teknik penelitian sebagai berikut: 

a. Observasi 

Yaitu melakukan pengamatan terhadap fakta-fakta yang ada dalam website 

resmi Kitabisa.com. Pengamatan di website Kitabisa.com dilakukan dengan 

cara penulis membuat sebuah campaign untuk memahami bagaimana 

mekanisme penggalangan dana di Kitabisa.com dan bagaimana penetapan 

biaya administrasi platform yang ditetapkan oleh situs Kitabisa.com. 

b. Studi Kepustakaan 

Yaitu sebagai sarana untuk mengumpulkan data dengan jalan mencari data 

pada buku, majalah, tulisan, arsip-arsip yang tersedia, situs-situs internet, dan 

sebagainya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang 

akan diteliti, sehingga dapat dijadikan pelengkap data yang diperlukan untuk 

pengembangan penelitian. 

c. Webiste 

Yaitu halaman resmi dari situs Kitabisa.com yang dijadikan situs untuk 

mencari dan mengolah data yang berhubungan dengan permasalahan yang 

diteliti. 

                                                           
23 Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi, (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 64. 
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5. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil pengamatan, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan 

orang lain.24 

Data yang terkumpul dari data primer dan data sekunder, dianalisis 

menggunakan pendekatan rasional. Operasionalnya, penganalisisan data ditempuh 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan dan menginventarisir data 

Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi hasil 

penelitian dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder 

tentang penetapan biaya administrasi di lembaga penggalangan dana 

Kitabisa.com. 

b. Klarifikasi data sesuai dengan yang dibutuhkan 

Adapun langkah selanjutnya, yaitu mengklarifiasikan data sesuai dengan 

masalah yang diteliti. 

c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan 

berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditemukan. 

                                                           
24 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), 

hlm. 244. 
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d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian 

menghubungkan data dengan teori. 

e. Mengambil kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memerhatikan 

rumusan masalah yang telah ditentukan. 


